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BIOLOGJI 
 
Biologji – Sesioni I 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 1 C 1 pikë 
Pyetja 2 D 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 3 3 pikë 
 
Përgjigje:  
3 pikë 
Njehson numrin e guaninë – nukleotideve  1 pikë 
360 x 2 = 720 nukleotide  
20/100 x 720 = 144 guaninë – nukleotide. 
Njehson numrin e (G+C)    1 pikë 
144 x 2 = 288 (G + C) 
Njehson numrin e timinë – nukleotideve   1 pikë 
720 – 288 = 432 (A + T)  
432 : 2 = 216 timinë – nukleotide 
2 pikë 
Njehson numrin e guaninë - nukleotideve  1 pikë 
Njehson numrin e G+C     1 pikë 
1 pikë 
Njehson numrin e guaninë - nukleotideve  1 pikë 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare  0 pikë 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 4 A 1 pikë 
Pyetja 5 D 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 6  
 

Pyetja 6 (a) 1 pikë 
 

Përgjigje: 
1 pikë   
Përcakton tipet e gametëve që prodhojnë të dy prindërit 1 pikë 
P: ♀ DdEe x ♂ ddee 

https://universiteti-info.com/materiale-pergatitore/


TESTE DHE SKEMA VLERËSIMI 

329 

♀/♂ DE -- -- de 

de DdEe -- -- ddee 

 
F1: 1/2DdEe; 1/2ddee   
Prindi DdEe formon 2 tipe gametësh me përqindje të barabartë:  
1/2  ose 50% DE; 1/2  ose 50% de. 
Prindi ddee formon 1 tip gameti de.       
0 pikë 
Përcakton gametët që prodhon njëri prind 0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 6 (b) 1 pikë 
 

Përgjigje: 
 

1 pikë   
Arsyeton për rezultatet që janë marrë në F1 nga ky kryqëzim 1 pikë   
P: ♀ DdEe x ♂ ddee 
F1: 1/2DdEe; 1/2ddee 
Gjenet D dhe E janë janë të lidhur, por nuk ka ndodhur kryqkëmbimi, sepse janë 
shumë pranë njëri-tjetrit.  
Meqë nuk ka ndodhur kryqkëmbimi, nuk formohen gametët rikombinantë, prandaj 
nuk formohen dhe pasardhësit rikombinantë. 
OSE  
P: ♀ DdEe x ♂ ddee 
F1: 1/2DdEe; 1/2ddee 
Gjenet D dhe E janë janë të lidhur, por nuk ka ndodhur kryqkëmbimi, sepse janë 
shumë pranë njëri-tjetrit.  
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 6 (c) 1 pikë 
 

Përgjigje: 
 

1 pikë   
Skematizon vendosjen e gjeneve D dhe E  në kromozomet homologë 1 pikë    
Skema e vendosjes së gjeneve në kromozomet homologe është:    
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0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 7 3 pikë 
 
Përgjigje: 
3 pikë 
 
Mënyra e parë 
Përcakton gjenotipet e prindërve 1 pikë 
 
P: ♀ IA IB XH Xh  x ♂ IB IO XH Y 
 
♀ IA IB  x ♂ IB IO ♀ XH Xh x ♂ XH Y 

Përcakton tipet e gametëve që prodhojnë  të dy prindërit 1 pikë 
IA IB  x IB IO 

 
 

 
XH Xh x XH Y 
 

♀/♂ XH Xh 

XH   

Y   

Njehson probabilitetin që të lindi një djalë me grup gjaku A dhe me hemofili 1 pikë 
P: IA IB XH Xh x IB IO XH Y 
 
IA IB  x IB IO 

 

♀/♂ IA IB 

IB   

IO   

♀/♂ IA IB 

IB IAIB IBIB 

IO IAIO IBIO 
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Mundësia që të lindi një fëmijë me grup gjaku A është 1/4. 
 
XH Xh x XH Y 
 

♀/♂ XH Xh 

XH XHXH XHXh 

Y XHY XhY 

 
Mundësia që të lindi një djalë hemofilik është 1/4. 
 
Mundësia (probabiliteti) që të lindi një djalë me grup A të gjakut dhe me hemofili 
është:   
 
1/4  x 1/4 = 1/16     
 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
 
Mënyra e dytë 
Përcakton gjenotipet e prindërve 1 pikë   
P: IA IB XH Xh x IB IO XH Y 
Përcakton tipet e gametëve 1 pikë  
P: IA IB XH Xh x IB IO XH Y 
 

♀/♂  IA XH  IA Xh  IB XH  IB Xh 

 IB XH     

 IB Y     

IO XH     

IO Y  
 

  

 
Njehson probabilitetin që të lindi një djalë me grup gjaku A dhe me hemofili 1 pikë   
P: IA IB XH Xh x IB IO XH Y 
 

♀/♂  IA XH  IA Xh  IB XH  IB Xh 

 IB XH     

 IB Y     

IO XH     
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IO Y  IA IO Xh Y   

1/16 është mundësia (probabiliteti) që të kenë një djalë me grup gjaku A dhe me 
hemofili. 
 
2 pikë 
Përcakton gjenotipet e prindërve 1 pikë 
Përcakton tipet e gametëve 1 pikë 
 
1 pikë 
Përcakton gjenotipet e prindërve 1 pikë 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 8 A 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 9 3 pikë 
 
Përgjigje: 
3 pikë 
 
Njehson vlerën e (q)-së 1 pikë 
 
q2 = 0,09 
q = 0,3     
 
Njehson vlerën së (p)-së 1 pikë 
p = 1 - q 
p = 0,7     
Njehson vlerën e 2pq-së 1 pikë 
2pq = 2 x 0,7 x 0,3 = 0,42   
2 pikë 
Njehson vlerën e  (q)-së 1 pikë 
Njehson vlerën e  (p)-së 1 pikë 
1 pikë 
Njehson vlerën e  (q)-së 1 pikë 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 10 C 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja  11   
          
Pyetja  11 (a)           1 pikë 
 
Përgjigje: 
  
1 pikë 
Shkruan reaksionin e përgjithshëm të fotosintezës 1 pikë 

 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja  11 (b)           2 pikë 
 
Përgjigje: 
 2 pikë 
Tregon rolin e dy komponimeve që marrin pjesë nëreduktimin e CO2  2 pikë 
 
ATP dhe NADPH të sintetizuara në fazën me dritë përdoren si burim energjie dhe 
si burim i hidrogjenit  për  reduktimin e PGA në PGAL dhe deri në glukozë në ciklin 
Kalvin. 
OSE  
ATP dhe NADPH kanë rëndësi se përdoren si burim energjie dhe si burim i 
hidrogjenit  për  reduktimin e CO2 deri në glukozë në fazën e pavarur nga drita. 
1 pikë 
Emërton dy komponimet që marrin pjesë në reduktimin e CO2 1 pikë 
Ose  
Tregon rolin e një prej komponimeve që merr pjesë në reduktimin e CO2 1 pikë  
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
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Pyetja 12 2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Tregon dy nga dallimet midis ciklit të Krebsit dhe glikolizës 2 pikë 
 

Glikoliza Cikli i Crebsit 

Zhvillohet në citoplazëm Zhvillohet në mitokondri 

Zhvillohet në mungesë të oksigjenit 
(proces anaerob) 

Zhvillohet në prani të oksigjenit  
(proces aerob) 

Përftohen: piruvat + ATP + NADH Përftohen: CO2 + ATP + NADH + FADH2 

 
1 pikë 
Tregon një nga dallimet midis ciklit të Krebsit dhe glikolizës 1 pikë 
 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
 
Pyetja 13 
 
Pyetja 13 (a) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Skematizon qelizën në fund të anafazës së parë 1 pikë 

 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
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Pyetja 13 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Skematizon njërën prej qelizave në fund të metafazës së dytë 1 pikë 

 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 13 (c) 1 pikë 
 

Përgjigje: 
1 pikë 
Arsyeton për të njehsuar numrin e kromozomeve në fund të telofazës së dytë  
1 pikë 

 
Secila nga 4 qelizat, në fund të telofazës së dytë ka nga 3 kromozome. 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare  
0 pikë 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 14 A 1 pikë 
Pyetja 15 D 1 pikë 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 16 
 

Pyetja 16 (a) 1 pikë 
 

Përgjigje: 
1 pikë 
Shpjegon  përshkueshmërinë e molekulave polare përmes membranës qelizore  
1 pikë 
Fosfolipidet në membranën qelizore formojnë shtresë të dyfishtë dhe duke qenë se 
bishtat e fosfolipideve janë jopolare (hidrofobe) ato shërbejnë si barrierë për shumë 
lëndë të tretshme në ujë siç janë molekulat polare. 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
Pyetja 16 (b) 2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Shpjegon rolin e pompave natrium - kalium në membranën e fijes nervore për 
ruajtjen e potencialit të qetësisë 1 pikë  
Pompat natrium - kalium shërbejnë për të ruajtur potencialin e qetësisë, (diferencën 
e potencialeve në të dy anët e membranës së fijes nervore). Në këtë mënyrë krijohet 
tepricë të ngarkesave pozitive në anën e jashtme të membranës së fijes nervore 
dhe tepricë të ngarkesave negative në anën e brendshme të membranës së fijes 
nervore. 
Shpjegon parimin e funksionimit të pompave natrium - kalium në membranën e fijes 
nervore, kur është në gjendje qetësie 1 pikë   
Pompat natrium - kalium lëvizjen e joneve Na+  dhe K+ e realizojnë nëpërmjet 
transportit aktiv.  
Për çdo molekulë ATP që zbërthehet, energjia që çlirohet përdoret për të nxjerrë 
nga brenda - jashtë përmes proteinave pompa të membranës jonet Na+ dhe për të 
futur nga jashtë - brenda jonet K+.  
 
1 pikë 
Shpjegon rolin e pompave natrium - kalium në membranën e fijes nervore për 
ruajtjen e potencialit të qetësisë 1 pikë  
Ose  
Shpjegon parimin e funksionimit të pompave natrium - kalium në membranën e fijes 
nervore, kur është në gjendje qetësie 1 pikë   
0 pikë 
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Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 17 C 1 pikë 
_________________________________________________________________ 

 
Pyetja 18 
 
Pyetja 18 (a) 2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Shpjegon pse sistemi i qarkullimit quhet i mbyllur 1 pikë 
Sistemi qarkullimit quhet i mbyllur sepse gjaku qarkullon vetëm brenda enëve të 
gjakut. 
Shpjegon pse sistemi i qarkullimit quhet i dyfishtë1 pikë 
Sistemi quhet i dyfishtë sepse gjaku kalon  dy herë në zemër gjatë një cikli të plotë 
të qarkullimit. Një herë përmes qarkullimit mushkëror dhe një herë gjatë qarkullimit 
sistemik. 
 
1 pikë 
Shpjegon pse sistemi i qarkullimit quhet i mbyllur 1 pikë 
Ose  
Shpjegon pse sistemi i qarkullimit quhet i dyfishtë 1 pikë 
 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 18 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Shpjegon  rolin e pllakëzave në mpiksjen e gjakut 1 pikë 
 
Pllakëzat prodhojnë një lëndë e cila shndërron proteinën fibrinogjen të plazmës në 
fibrinë që formon një rrjetë për bllokimin e rrjedhjes së gjakut. 
 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 19 C 1 pikë 
Pyetja 20 D 1 pikë 
Pyetja 21 B 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 22 
 

Pyetja 22 (a) 1 pikë 
Përgjigje: 
 
1 pikë 
Shpjegon drejtimin e lëvizjes së gazeve O2 dhe CO2 1 pikë 
Gazet O2 dhe CO2 lëvizin në sajë të difuzionit nga përqendrimi më i madh te 
përqendrimi më i vogël.  
O2 lëviz nga mjedisi i jashtëm te mjedisi i brendshëm. 
CO2 lëviz nga mjedisi i brendshëm te mjedisi i jashtëm. 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 

Pyetja 22 (b) 2 pikë 
 

Përgjigje: 
 

2 pikë 
Tregon lidhjen e oksigjenit me hemoglobinën 1 pikë 
Rruazat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën, që lidhet me molekulat e 
oksigjenit dhe formon oksihemoglobinën. Shtimi i rruazave të kuqe të gjakut rrit 
sasinë e oksigjenit në organizëm. 
Shpjegon rritjen e sasisë së energjisë në trupin e pacientit 1 pikë 
Gjatë procesit të frymëmarrjes: 
 

 
Shtimi i rruazave të kuqe të gjakut rrit sasinë e energjisë në organizmin e pacientit, 
gjë që ndikon në rritjen e vitalitetit të organizmit të tij. 
1 pikë 
Tregon lidhjen e oksigjenit me hemoglobinën 1 pikë 
0 pikë 
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Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 23 B 1 pikë 
Pyetja 24 A 1 pikë 
Pyetja 25 C 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 26 3 pikë 
 
Përgjigje: 
3 pikë 
Përcakton llojin e parimit feedback 1 pikë 
Shpjegon çfarë ndodh në hipotalamus kur rritet përqendrimi i tiroksinës 1 pikë 
Shpjegon çfarë ndodh në hipofizë kur rritet përqendrimi i tiroksinës 1 pikë 
 
Rregullimi i sekretimit të tiroksinës bëhet në sajë të parimit feedback (-).   
 

 
Kur injektohet tiroksinë në gjak: 
 
- atëherë vetë rritja e përqendrimit të tiroksinës ndikon te hipotalamusi me 

feedback (- ), kështu që hipotalamusi do të sekretojë më pak hormon lirues. 
- atëherë vetërritja e përqendrimit të tiroksinës ndikon te hipofiza me feedbac (), 

kështu që hipofiza do të sekretojë më pak hormon TSH. 
 
Kështu që gjëndra tiroide e kavies në momentin pasardhës do të sekretojë më pak 
tiroksinë për të kundërshtuar veprimin e dhënë sipas parimit feedback (-). 
OSE  
Rregullimi i sekretimit të tiroksinës bëhet në sajë të parimit feedback (-).   
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Kur injektohet tiroksinë në gjak: 
- atëherë vetë rritja e përqendrimit të tiroksinës ndikon te hipotalamusi me 

feedback (- ), kështu që hipotalamusi do të sekretojë më pak hormon lirues. 
- atëherë vetërritja e përqendrimit të tiroksinës ndikon te hipofiza me feedbac (-), 

kështu që hipofiza do të sekretojë më pak hormon TSH. 
 
Kështu që gjëndra tiroide e kavies në momentin pasardhës do të sekretojë më pak 
tiroksinë për të kundërshtuar veprimin e dhënë sipas parimit feedback (-). 
2 pikë 
Përcakton llojin e parimit feedback 1 pikë 
Shpjegon çfarë ndodh në hipotalamus kur rritet përqendrimi i tiroksinës 1 pikë 
Ose  
Përcakton llojin e parimit feedback 1 pikë 
Shpjegon çfarë ndodh në hipofizë kur rritet përqendrimi i tiroksinës 1 pikë 
1 pikë 
Përcakton llojin e parimit feedback 1 pikë 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 27 B 1 pikë 
Pyetja 28 A 1 pikë 
Pyetja 29 C 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 30 
 
Pyetja 30 (a) 2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Shpjegon çfarë ndodh me glukozën gjatë procesit të filtrimit 1 pikë 
Shpjegon çfarë ndodh me glukozën gjatë procesit të ripërthithjes 1 pikë 
Gjatë procesit të filtrimit: 
Glukoza do të kalojë nga plazma e gjakut të glomerulës në kapsulën e Baumanit në 
sajë të difuzionit, sepse përmasat e molekulës së saj janë shumë të vogla (vlera 
0,9). 
Gjatë procesit të ripërthithjes: 
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E gjithë glukoza do të ripërthithet sepse është e nevojshme për organizmin. 
Ripërthithja kryhet në tubthin e nefronit me transport aktiv (vlera 0,9).  
Prandaj në urinën përfundimtare vlera e glukozës është 0. 
1 pikë 
Shpjegon çfarë ndodh me glukozën gjatë procesit të filtrimit 1 pikë 
Ose 
Shpjegon çfarë ndodh me glukozën gjatë procesit të ripërthithjes 1 pikë 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 30 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Shpjegon pse është i rëndësishëm procesi i ripërthithjes së ujit në nivelin e nefronit 
1 pikë 
 
Gjatë procesit të filtrimit të plazmës së gjakut  kalon një sasi e madhe e ujit nga 
plazma e gjakut në filtrat. Gjatë procesit të ripërthithjes përthithet një sasi e madhe 
e ujit në tubthin e nefronit, gjë që siguron ruajtjen në normë të sasisë së ujit në 
mjedisin e brendshëm (osmorregullimi).  
 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 31 B 1 pikë 
Pyetja 32 D 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 33 
 
Pyetja 33 (a) 2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Përshkruan shpërbërjen e proteinave në stomak  1 pikë 
Përshkruan shpërbërjen e proteinave në duoden  1 pikë 
Shpërbërja e proteinave bëhet: 
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Në stomak nga veprimi i pepsinës që vepron në mjedis acid (HCl).     
Në duoden nga veprimi i enzimës tripsinë të lëngut pankreatik.    
1 pikë 
Përshkruan shpërbërjen e proteinave në stomak  1 pikë 
Ose  
Përshkruan shpërbërjen e proteinave në duoden  1 pikë 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare   0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 33 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Tregon dallimin midis gjëndrave endokrine dhe gjëndrave ekzokrine 1 pikë 
Gjëndrat endokrine sekretojnë hormone (lajmëtarë kimikë) që derdhen në gjak,  
kurse gjëndrat ekzokrine sekretojnë lëndën në sipërfaqe të trupit ose në gypat që 
kanë lidhje me mjedisin e jashtëm.  
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 34 
 

Pyetja 34 (a) 1 pikë 
 

Përgjigje: 
1 pikë 
Përshkruan dallimin midis biotopit dhe biocenozës 1 pikë 
Biotopi përbën tërësinë e faktorëve fizikë,  kimikë dhe klimatikë që veprojnë mbi 
gjallesat e një ekosistemi, kurse biocenoza përbën tërësinë e gjallesave që 
popullojnë një biotop. 
 
0 pikë 
 Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

https://universiteti-info.com/materiale-pergatitore/


TESTE DHE SKEMA VLERËSIMI 

343 

 
 
Pyetja 34 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
 
1 pikë 
Shpjegon arsyen pse një zinxhir ushqimor rrallë ka  më shumë se pesë nivele trofike 
1 pikë 
 
Në bazë të ligjit të të dhjetit vetëm 1/10 e energjisë kalon nga një nivel trofik në atë 
pasardhës, prandaj duke kaluar nga niveli i parë deri tek i katërti sasia e energjisë 
zvogëlohet aq shumë sa nuk mund të formojë nivel të ri trofik (me përjashtime të 
rralla). 
 
0 pikë 
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 0 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Shënim: 
 
- Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që 

nuk e përmban modeli i përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të 
saktë. 

- Kur pyetja kërkon që nxënësi të tregojë dallimet midis dy koncepteve ose dy 
proceseve, nxënësi do të marrë pikë të plotë kur tregon dallimin midis dy 
koncepteve ose dy proceseve,  (jo kur tregon karakteristikat vetëm të  njërit prej 
tyre). 
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Biologji – Sesioni II 
____________________________________________________________ 
Pyetja 1 D 1 pikë 
Pyetja 2 B 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 3  2 pikë 
 
Përgjigje:  
2 pikë  
Njehson numrin e aminoacideve 1 pikë 
Nr. i aminoacideve = 99000 : 110 = 900 A      
Njehson numrin e nukleotideve duke iu referuar kodit gjenetik 1 pikë 
3 Nukleotide  kodojnë 1 Aminoacid sipas kodit gjenetik  
X N   900 A 
Numri i nukleotideve është 900 x 3 = 2700.   
1 pikë  
Njehson numrin e aminoacideve 1 pikë 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 4 B 1 pikë 
Pyetja 5 C 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 6 
 
Pyetja 6 (a) 2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë  
Përcakton tipet e gametëve që prodhojnë prindërit 1 pikë 
Përcakton gjenotipet e pasardhësve të lindur nga ky kryqëzim 1 pikë 
P: ♀ (dE/De) x ♂ (de/de) 
 

♀ / ♂ dE (P1) de (R1) DE (R2) De (P2) 

de ddEe (P1) ddee (R1) DdEe (R2) Ddee (P2) 

Ose  
P: ♀ (dE/De) x ♂ (de/de) 
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♀ / ♂ dE  de  DE  De  

de ddEe  ddee  DdEe  Ddee  

 
1 pikë 
Përcakton tipet e gametëve që prodhojnë prindërit 1 pikë 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 6 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë  
Arsyeton për të njehsuar përqindjet e gametëve që formon individi femër (dE/De) 1 
pikë 
P: ♀ (dE/De) x ♂ (de/de) 
 

♀ / ♂ dE (P1) 46% de (R1) 4% DE (R2) 4% De (P2)  46% 

de ddEe (P1) ddee (R1) DdEe (R2) Ddee (P2) 

 
Meqë distanca midis gjeneve d dhe e është 8%, atëherë përqindja e gametëve 
rikombinantë është: 
de (R1)  4% 
DE (R2)  4% 
Ose  
Meqë distanca midis gjeneve d dhe e është 8%, atëherë përqindja e gametëve 
rikombinantë është: 
de (R1)  4% 
DE (R2)  4% 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 6 (c) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë  
Arsyeton për të njehsuar numrin e përgjithshëm të pasardhësve të lindur nga ky 
kryqëzim 1 pikë 
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d = 8% ose d = 0,08 
8/100 = 40/X 
X = 500 është numri i përgjithshëm i pasardhësve  
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
   
Pyetja 7 
 
Pyetja 7 (a) 2 pikë 
Përgjigje: 
2 pikë 
Përcakton gjenotipin e prindërve  1 pikë 
P: ♀ XAXa  x  ♂ XAY 
Përcakton gjenotipin e pasardhësve 1 pikë 

♀ / ♂ XA Xa 

XA XA XA XA Xa 

Y XAY XaY 

Djemtë daltonikë kanë gjenotipin: ( XaY )  
1 pikë 
Përcakton gjenotipin e prindërve  1 pikë 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 7 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Përcakton mundësinë që nga ky çift të lindin fëmijë normalë  1 pikë 
P: ♀ XAXa  x ♂ XAY 

♀ / ♂ XA Xa 

XA XA XA XA Xa 

Y XAY XaY 

75% ose 3/4 e fëmijëve janë normalë përsa i përket sëmundjes së daltonizmit. 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 8 D 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 9 3 pikë 
 
Përgjigje: 
3 pikë 
 
Njehson vlerën e q-së 1 pikë 
 

q2 = 0,04   
q = 0,2  
Njehson vlerën e p-së 1 pikë 
 

p = 1- q  
p = 1- 0,2 
p = 0,8   
Njehson vlerën e 2pq 1 pikë 
2 pq = 2 x 0,8 x 0,2  
2 pq = 0,32 
2 pikë 
Njehson vlerën e q-së 1 pikë 
 
Njehson vlerën e q-së 1 pikë 
 
1 pikë 
Njehson vlerën e q-së 1 pikë 
 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 10 A 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 11 3 pikë 
 
Përgjigje: 
3 pikë 
Emërtimi dhe përcaktimi i origjinës së 3 produkteve përfundimtare të fazës dritore 
të fotosintezës vlerësohet me  3 pikë                                                                                                                                         
 
1) O2 që çlirohet në mjedis e ka origjinën nga fotoliza e molekulës së ujit.  
2) ATP sintetizohet në fotosistemin e II 
3) NADPH  sintetizohet në fotosistemin e I  
2 pikë 
Emërtimi dhe përcaktimi i origjinës së 2 prej produkteve përfundimtare të fazës 
dritore të fotosintezës vlerësohet me  2 pikë 
1 pikë 
Emërtimi dhe përcaktimi i origjinës së 1 prej produkteve përfundimtare të fazës 
dritore të fotosintezës vlerësohet me  1 pikë 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      
Pyetja 12 2 pikë                     
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Tregon 2 nga dallimet  midis fotosintezës dhe frymëmarrjes qelizore 2 pikë 
 
1) Fotosinteza zhvillohet te gjallesat autotrofe që përmbajnë pigmentin e klorofilit 
Frymëmarrja qelizore zhvillohet te të gjitha gjallesat eukariote 
2) Fotosinteza zhvillohet në kloroplaste 
Frymëmarrja qelizore zhvillohet në mitokondri 
3) Në procesin e fotosintezës sintetizohet lënda organike 
6CO2 + 6H2O + Energji diellore = C6H12O6 + 6O2 
Në procesin e frymëmarrjes qelizore ndodh oksidimi i lëndës organike për sigurimin 
e energjisë së nevojshme për jetën. 
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + Energji 
1 pikë 
Tregon 1 nga dallimet  midis fotosintezës dhe frymëmarrjes qelizore 1 pikë 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 13 
 
Pyetja 13 (a) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Ilustron me skemë qelizën në fund të metafazës së parë 1 pikë  

 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 13 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Ilustron me skemë një nga qelizat në fund të telofazës së parë 1 pikë  
   

 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 13 (c) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Ilustron me skemë një nga qelizat në fund të anafazës së dytë 1 pikë 

 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 14 B 1 pikë 
Pyetja 15 B 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 16 
 
Pyetja 16 (a) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Shpjegon dukurinë që ndodh me qelizat e trupit, kur rritet përqendrimi i lëngut indor 
  1 pikë  
 
Qelizat e trupit do të rrudhosen ose vyshken, sepse ndodh dukuria e osmozës. Uji 
do të kalojë nga mjedisi me përqendrimi më të ulët (përmbajtja qelizore) drejt 
mjedisit me përqendrim më të lartë (lëngu indor). 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 16 (b)  2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Shpjegon dukurinë që ndodh me rruazën e kuqe të gjakut të zhytur në një tretësirë 
të holluar   1 pikë  
Shpjegon dukurinë që ndodh me paramecin të zhytur në një tretësirë të holluar  

1 pikë 
Rruaza e kuqe e gjakut do të fryhet dhe çahet, sepse uji kalon nga mjedisi në 
brendësi të qelizës (me osmozë). 
Parameci mbijeton në këtë mjedis, sepse ujin e tepërt e nxjerr me anë të vakuolave 
tkurrëse. 
 
1 pikë 
Shpjegon dukurinë që ndodh me rruazën e kuqe të zhytur në një tretësirë të holluar 
   1 pikë  
Ose 
Shpjegon dukurinë që ndodh me amebën të zhytur në një tretësirë të holluar  

1 pikë 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 17 C 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 18 
 
Pyetja 18 (a) 2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Tregon dy nga dallimet midis qarkullimit të madh dhe qarkullimit të vogël të gjakut. 
Qarkullimi madh i gjakut fillon nga barkushja e majtë. 
Qarkullimi madh i gjakut fillon nga barkushja e djathtë. 
 
Gjatë qarkullimit të madh gjaku transporton në të gjitha indet e trupit lëndë 
ushqimore, hormone, O2 dhe kthehet në parabarkushen e djathë i pasur me CO2. 
Gjatë qarkullimit të vogël gjaku shkon në mushkëri, ku lë CO2 dhe pasurohet me O2 
dhe kthehet në parabarkushen e majtë.  
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1 pikë 
Tregon një nga dallimet midis qarkullimit të madh dhe qarkullimit të vogël të gjakut 
1 pikë  
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 18 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Shpjegon funksionin e rruazave të kuqe të gjakut 1 pikë 
 
Hekuri që është në qendër të hemoglobinës ka aftësinë të lidhet në mënyrë të 
kthyeshme me oksigjenin. Prandaj eritrocitet kanë si funksion të kryejnë transportin 
e oksigjenit në të gjitha qelizat e trupit. Në nivelin qelizor në prani të oksigjenit 
zhvillohet frymëmarrja qelizore, që shoqërohet me çlirim energjie. 
 

 
Kjo energji është e nevojshme për kryerjen e proceseve jetësore të organizmit. 
 
Ose  
Hekuri që është në qendër të hemoglobinës ka aftësinë të lidhet në mënyrë të 
kthyeshme me oksigjenin. Prandaj eritrocitet kanë si funksion të kryejnë transportin 
e oksigjenit në të gjitha qelizat e trupit.  
 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 19 C 1 pikë 
Pyetja 20 A 1 pikë 
Pyetja 21 B 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 22 
 
Pyetja 22 (a) 2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Tregon dy karakteristika të sipërfaqeve gazshkëmbyese në mushkëri  
2 pikë 
 
Shkëmbimi i gazeve O2 dhe CO2 në mushkëri kryhet në alveola ose hojëza.  
Alveolat kanë këto karakteristika: 
- kanë sipërfaqe të madhe  
- kanë parete shumë të holla 
- janë të lagështa 
- pranë tyre kalojnë shumë kapilarë gjaku me parete shumë të hollë. 
1 pikë 
Tregon një nga karakteristikat e  sipërfaqeve gazshkëmbyese në mushkëri  
1 pikë 
 
0 pikë     
 Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.             
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 22 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Tregoni rolin e diafragmës në procesin e frymëkëmbimit 1 pikë  
Gjatë frymëmarrjes diafragma ulet poshtë që të rritet vëllimi i kafazit të kraharorit,  
kurse gjatë frymënxjerrjes diafragma ngrihet lart që të zvogëlohet vëllimi i kafazit të 
kraharorit.  
 
0 pikë     
 Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.   
_________________________________________________________________ 
Pyetja 23 C 1 pikë 
Pyetja 24 B 1 pikë 
Pyetja 25 B 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 26 
 
Pyetja 26 (a) 2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Tregon dy nga dallimet midis mesazhit nervor dhe hormonal 1 pikë 
- Mesazhi nervor tejçohet përgjatë fijes nervore. 

Mesazhi hormonal realizohet me anën e qarkullimit të gjakut.   
 
- Mesazhi nervor tejçohet shumë shpejt dhe rruga është e përcaktuar me saktësi, 

ku fillon dhe mbaron. 
Rruga që përshkon hormoni është më e gjatë, sepse ai shkon në shumë qeliza, 
por njohja e tij realizohet vetëm në qelizat shenjë.    

 
1 pikë 
Tregon një nga dallimet midis mesazhit nervor dhe hormonal 1 pikë 
0 pikë     
 Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.   
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 26 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Shpjegon veprimin që ka neurotejçuesi kur bie në kontakt me membranën e neuronit 
passinaptik 1 pikë  
Neurotransmetuesit kur bien në hapësirën sinaptike, lidhen me receptorët 
molekularë që ndodhen në membranën e neuronit postsinaptik, duke shkaktuar 
depolarizim. 
0 pikë     
 Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.   
_________________________________________________________________ 
Pyetja 27 D 1 pikë 
Pyetja 28 A 1 pikë 
Pyetja 29 B 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 30 
 
Pyetja 30 (a) 2 pikë 
 
Përgjigje: 
2 pikë 
Shpjegon çfarë ndodh me glukozën gjatë procesit të filtrimit 1 pikë 
Shpjegon çfarë ndodh me proteinat gjatë procesit të filtrimit 1 pikë 
Gjatë procesit të filtrimit: 
Glukoza do të kalojë nga plazma e gjakut të glomerulës në kapsulën e Baumanit në 
sajë të difuzionit, se përmasat e molekulës së saj janë shumë të vogla në krahasim 
me proteinat. (Vlera 0,9). 
Proteinat janë molekula me përmasa të mëdha, prandaj nuk filtrohen, por mbeten 
në rrymën e gjakut. (Vlera 0).  
1 pikë 
Shpjegon çfarë ndodh me glukozën gjatë procesit të filtrimit 1 pikë 
Ose  
Shpjegon çfarë ndodh me proteinat gjatë procesit të filtrimit 1 pikë 
 
0 pikë     
 Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.             
_________________________________________________________________ 

 

Pyetja 30 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Dallimi midis korteksit dhe pjesës palcore të veshkës 1 pikë 
Korteksi përmban kapsulat e Baumanit dhe pjesën fillestare të tubthit të nefronit, 
kurse në pjesën medulare ndodhen lakoret e Henlit dhe gypat kolektorë (mbledhës). 
0 pikë     
 Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.             
_________________________________________________________________ 
Pyetja 31 D 1 pikë 
Pyetja 32 D 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
 
Pyetja 33    

https://universiteti-info.com/materiale-pergatitore/


MATURA SHTETËRORE 2019 

356 

 
Pyetja 33 (a) 2 pikë 
Përgjigje: 
2 pikë 
Tregon dy nga funksionet e mëlçisë  2 pikë 
 
Mëlçia luan rol në: 
- prodhimin e lëngut të tëmthit, i rëndësishëm për përpunimin e lipideve. 
- proceset e detoksikimit të alkoolit dhe drogave, pra i bën ato të padëmshme. 
- grumbullimin e vitaminave të tretshme në yndyra, si vitaminat A, D dhe K. 
- shkatërrimin e hemoglobinës së rruazave të kuqe dhe grumbullimin e atomeve 

të hekurit që merren prej saj.  
- metabolizmin e sheqernave. 

Mëlçia rregullon metabolizmin e sheqernave dhe sasinë e glukozës në gjak 
duke e depozituar sheqerin në formën e glikogjenit dhe duke e shndërruar atë 
sipas nevojës në glukozë. Mëlçia gjithashtu është e aftë të prodhojë glukozë të 
re nisur nga yndyrat dhe proteinat. 

- metabolizmin e proteinave. 
 

Mëlçia rregullon metabolizmin e proteinave. Nëse në mëlçi shkojnë më shumë 
aminoacide sesa është e nevojshme ato shkatërrohen. Grupi aminik (-NH2) i 
aminoacidit i shkëputur nga pjesa tjetër e molekulave në procesin që quhet 
deaminizim, shndërrohet në ure, që eliminohet nga veshkat me anë të urinës. Pjesa 
tjetër e molekulës futet në metabolizmin e sheqernave. 
1 pikë 
Tregon një  nga funksionet e mëlçisë 1 pikë 
0 pikë     
 Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.             
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 33 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Tregon funksionin e amilazës pankreatike 1 pikë 
Pankreasi si gjëndër ekzokrine sekreton amilazën pankreatike në duoden. 
Amilaza pankreatike shërben për tretjen e karbohidrateve në duoden. 
Ose  
Amilaza pankreatike shërben për tretjen e karbohidrateve në duoden. 
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0 pikë     
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.             
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 34    
 
Pyetja 34 (a) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Shpjegon përse lënda nuk humbet por riciklohet 1 pikë  
Lënda  
Mbetjet që nxjerrin gjallesat gjatë proceseve jetësore (frymënxjerrja, jashtëqitja etj) 
dhe trupat pa jetë të gjallesave i nënshtrohen procesit të dekompozimit nga 
dekompozuesit (baktere dhe kërpudha), gjë që siguron riciklimin e lëndëve në 
natyrë.   
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 34 (b) 1 pikë 
 
Përgjigje: 
1 pikë 
Shpjegon përse energjia nuk mund të riciklohet 1 pikë 
Energjia         
  
Energjia nga prodhuesit te konsumatorët vjen duke u zvogëluar.    
Pjesa më e madhe e energjisë shndërrohet në formë nxehtësie që shpërhapet në 
mjedis, prandaj energjia nuk riciklohet. 
Ose       
Shkencëtarët kanë llogaritur se në çdo kalim, vetëm 10% e energjisë që ka një nivel 
përcillet në nivelin pasues. Kjo rregullsi në zvogëlimin e energjisë dhe ushqimit nga 
një nivel trofik në një tjetër quhet ligji i të dhjetit. 
Pjesa më e madhe e energjisë shndërrohet në formë nxehtësie që shpërhapet në 
mjedis, prandaj energjia nuk riciklohet. 
Ose  
Sa më tepër ecni ju në zinxhirin ushqimor, aq më pak energji është e disponueshme 
nga energjia fillestare e ardhur nga Dielli. Kjo sepse në çdo nivel trofik organizmat 
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përdorin një sasi të madhe energjie që të jetojnë dhe të rriten, kështu që më pak 
energji është e disponueshme të kalojë te kafshët që i hanë ato. Pas rreth pesë 
hallkash të zinxhirit energjia faktikisht ka mbaruar. 
Pjesa më e madhe e energjisë shndërrohet në formë nxehtësie që shpërhapet në 
mjedis, prandaj energjia nuk riciklohet. 
0 pikë      
Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Shënim:  
- Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që 

nuk e përmban modeli i përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të 
saktë. 

 
- Kur pyetja kërkon që nxënësi të tregojë dallimet midis dy koncepteve ose dy 

proceseve, nxënësi do të marrë pikë të plotë kur tregon dallimin midis dy 
koncepteve ose dy proceseve,  (jo kur tregon karakteristikat vetëm të  njërit prej 
tyre).  
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